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 שלום רב,הורים יקרים 

 

י'  –לתלמידים העולים לכיתות ז' החל משנת הלימודים תשע"ח בית הספר יציע את האפשרות 

להצטרף לתכנית השאלת הספרים באמצעות השרות של "תולעת ספרים" באתר שכתובתו 

ok.co.ilhttp://www.tbo/  02029477החל מתאריך 

 יתבצע, בחנויות הלימוד ספרי של האישית המסורתית הרכישה במקום כי היא התכנית משמעות

 2השנה בסוף והחזרתם הספרים השאלת של הליך

 ולהגביר הלימוד ספרי את ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישת ההורים על להקל נועדה התכנית

  2בהשאלה מקבלים שהם הספרים על הלשמיר מודעות התלמידים בקרב

 אולם, ל"מנכ בחוזר להנחיות בהתאם הכתיבה מותרת שבהן עבודה חוברות כולל הספרים סל

 2ך"תנ וספר אטלס, מילון כולל אינו הוא

 ולכן, ההשאלה פרויקט של התשתית הם התלמידים שבידי הלימוד ספרי כי להדגיש חשוב

 מצטרף תלמיד בכדי להשתתף בפרויקט על כל2 שותםשבר הספרים על בשמירה מותנית הצלחתו

 לחינוך לתרום נוכל בכך כי מאמינים אנו2  לתכנית ז"תשע משנת שלו הלימוד ספרי את להעביר

ולהטמעת החשיבות של  לרכוש אישית אחריות תחושת ולטיפוח לספר כבוד של לערך הילדים

רוב הספרים יסופקו חדשים ם, בשנה זו, שהיא השנה הראשונה להפעלת המיז 2נושא הקיימות

 צויין2והמעט שיחולקו משומשים יהיו במצב מ

  בכתובת החינוך משרד של לימוד ספרי של ההשאלה באתר למצוא ניתן נוספים פרטים

S/Seferzolhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNIT2 

למעוניינים ניתן כחלופה להשאיל ספרים מקוונים באותם התנאים של השאלת ספרי הנייר2 

", והשירות יינתן על ידי קלאסוס, הרכישה תתבצע דרך האתר של החנות "תולעת ספרים

(https://classoos.com2 שימו לב, הספרים הדיגיטליים יפ) שאינה עלו בבית הספר במתכונת

, מכשיר הקצה יהיה באחריות התלמיד  ויוכל  להיות רק מחשב נישא או מחשב לוח )לא מקוונת

שיבחרו באופציה זו יצטרכו לשלם בנוסף את עלות חוברות  ותלמידים  הוריםכמו כן, טלפון נייד(2 

 2שכותבים גם בהן, ערבית והחוברות הפנימיות העבודה באנגלית,

http://www.tbook.co.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
https://classoos.com/
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  ניתן להירשם לפרוייקט השאלת הספרים באתרhttp://www.tbook.co.il/  החל

 6202.6.52.עד לתאריך ו 7202.6.5מתאריך 

 סל לעולים לכיתה י', עבור 394₪-בחטיבת הביניים, ו 964₪ עלות ההשאלה השנתית היא 

פרים וחוברות2 סל זה אינו כולל  חוברות ח, הכולל ס"תשע הלימודים לשנת ספרים

 בהוצאת בית הספר, אטלס, תנ"ך מלא ומילון אוקספורד2

 7726277 מתאריך החל ייעשה' ח – ו' ז בשכבות הספרים איסוף  

 הספרים כל של רשימה ולצרף ניילון בשקית הלימוד ספרי את לאסוף מתבקשים הנכם 

 (2 ב"צמ) ספרים איסוף טופס בצירוף, בשקית המצויים

 הלימודים הבאה  חלוקת הספרים לתלמידים במפגשים שיתקיימו בימי ההיערכות לשנת

9626277 -9026277 2 

 

  :לבכם לתשומת חשובות הערות

 2 התשלום הינו עבור כל ילד בנפרד בהתאם לשכבה שבה ילמד72

  /http://www.tbook.co.ilאשראי באתר  כרטיס באמצעות תשלום לבצע ניתן  92

)אחים  ולמשלוח עד הבית בתשלום וכן לעיטוף הספרים 2 למשלמים דרך האתר תינתן האפשרות3

 ישלמו מחיר של משלוח בודד(2

 תהליך את לסיים ממליצים אנו הזמנים ובלוח ביעדים שנעמוד מנת ועל ל"הנ הדברים לאור

 לכם שיש הבהרה/שאלה 2לכל 942629477תאריך  לא תתאפשר הרשמה לאחר2 בהקדם הרישום

 מהיר2 מענה לתת ונשתדל אלינו לפנות מוזמנים אתם

 407673707 –מזכירות חט"ב 

 407670739 -מזכירות חט"ע 

 

 הקריה מנהלת                         הורים הנהגת ר"יו

 אריאלה בן ארי   עופר פביאן  
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